
IDENTIFICAÇÃO CONCEDENTE CONVENENTE CNPJ/MF

Termo de Cooperação 

nº 003/2017 Processo 

sei nº 

201800002068461

Polícia Militar do 

Estado de Goiás

Fundação 

Tiradentes
05.783.472/0001-81

Termo de Cooperação 

nº 090/2017 Processo 

sei nº 

201700002000571

Estado de Goiás - 

Representado pela 

Procuradoria Geral do 

Estado, por intermédio 

da Secretaria de 

segurança pública e 

administração 

penitênciária, da 

Polícia Militar e 

CIVIL/GO SPTC/E

Prefeitura 

Municipal de 

Abadia de Goiás-

GO

01.613.940/0001-19

Convênio nº 162/2017 

Processo sei nº 

201700002000765

Estado de Goiás - 

Representado pela 

Procuradoria Geral do 

Estado, por intermédio 

da Secretaria de 

Segurança Pública e 

Administração 

Penitênciária, da 

Polícia Militar e 

CIVIL/GO 

Prefeitura 

Municipal de 

Abadiânia - GO

01.298.330/0001-78



Convênio nº 139/2017 

Processo sei nº 

201700002000453

Estado de Goiás - 

Representado pela 

Procuradoria Geral do 

Estado, por intermédio 

da Secretaria de 

Segurança Pública e 

Administração 

Penitênciária, da 

Polícia Militar e 

CIVIL/GO 

Prefeitura 

Municipal de 

Adelândia - GO

25.108.291/0001-67

Convênio nº 034/2019 

Processo sei nº 

201700002000828

Estado de Goiás - 

Representado pela 

Procuradoria Geral do 

Estado, por intermédio 

da Secretaria de 

Segurança Pública e 

Administração 

Penitênciária, da 

Polícia Militar e 

CIVIL/GO, Corpo de 

Bombeiro 

Militar,Superintendênc

ia de Polícia Técnica-

Científica

Prefeitura 

Municipal de 

Perolândia - GO

25.859.324/0001-48



OBJETO
DATA DE 

ASSINATURA

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por objeto 

implementar o previsto na Cláusula Segunda, item 02.1.1. do Acordo de 

Cooperação n° 003/2017, que tramitou através do processo 

administrativo n° 201700002000286 firmado entre o Estado de Goiás por 

intermédio da Polícia Militar e a Fundação Tiradentes, visando 

estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Comando 

de Saúde, com pactuação de indicadores de desempenho e qualidade, em 

consonância com a Política de Saúde da Policia Militar, assegurando 

assistência equânime ao policial militar e seus dependentes, em 

conformidade com o regulamento de Benefícios da Fundação Tiradentes 

e demais anexos a seguir elencados, que integram o presente 

instrumento independente de transcrição:

a) Anexo I - Política de Saúde da Policia Militar;

b) Anexo II – Descrição de Serviços de Saúde e responsabilidades técnicas;

c) Anexo III – Metas de Produção;

d) Anexo IV – Modelo de Avaliação de Desempenho Contratual;

e) Anexo V – Procedimento de Gestão de Custos e Pagamento;

f) Anexo VI – Matriz de Responsabilidade Comunicação;

g) Anexo VII – Plano de Gestão de Recursos Humanos;

h) Anexo VIII – Termo de Cooperação Técnica IPASGO.

11/09/2017

O objeto do presente Convênio é a mútua colaboração entre os 

partícipes, com o fim de propiciar meios de garantir assistência mais 

efetiva ao Município Convenente, no tocante à segurança pública, 

mormente no que respeita à prevenção e à repressão de delitos.

08/06/2017

O objeto do presente Convênio é a mútua colaboração entre os 

participes, com o fim de propiciar meios de garantir assistência mais 

efetiva ao Município Convenente, no tocante à segurança pública, 

mormente no que respeita à prevenção e á repressão de delitos.

05/10/2017



O objeto do presente Convênio é a mútua colaboração entre os 

participes, com o fim de propiciar meios de garantir assistência mais 

efetiva ao Município Convenente, no tocante à segurança pública, 

mormente no que respeita à prevenção e á repressão de delitos.

04/07/2017

O objeto do presente Convênio é a mútua colaboração entre os 

participes, com o fim de propiciar meios de garantir assistência mais 

efetiva ao Município Convenente, no tocante à segurança pública, 

mormente no que respeita à prevenção e á repressão de delitos.

19/09/2019



DURAÇÃO/ VIGÊNCIA VALORES
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS

GERENCIAMENTO DO 

TRABALHO 

REMUNERAÇÃO DA 

EQUIPE

Tempo Indeterminado indefinido não se aplica
Fundação Tiradentes e 

IPASGO

IPASGO ou recursos 

FAS

A partir da data da outorga  

(08/06/2017) até o dia 

31/12/2020

indefinido Mensal
Concedente e 

Convenente

Prefeitura Municipal 

de Abadia de Goiás

A partir da data da outorga  

(05/10/2017) até o dia 

31/12/2020

indefinido Mensal
Concedente e 

Convenente

Prefeitura Municipal 

de Abadiânia



A partir da data da outorga  

(04/07/2017) até o dia 

31/12/2020

indefinido Mensal
Concedente e 

Convenente

Prefeitura Municipal 

de Adelândia

A partir da data da outorga  

(19/09/2019) até o dia 

31/12/2020

indefinido Mensal
Concedente e 

Convenente

Prefeitura Municipal 

de Perolândia



INSTRUMENTO

Termo de Cooperação 

Técnica nº 003/2017 - 

PMGO / Fundação 

Tiradentes

Convênio nº 090/2017

Convênio nº 162/2017



Convênio nº 139/2017

Convênio nº 034/2017


